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Objemná práce mladého nadějného badatele se věnuje velmi významné kapitole 

československých meziválečných dějin, a to plošné elektrifikaci (elektrizaci) po roce 1919. 

Jedná se o záslužné téma, neboť nebylo dosud zpracováno v takovém rozsahu, míněno z 

hlediska chronologického, teritoriálního, technologického i společenského záběru.  

Práce je založena jednak na studiu nepublikovaného archivního materiálu, jednak na 

studiu dobových publikovaných materiálů a odborné soudobé i moderní literatury. Práce má 

multidisciplinární charakter: Jedná se tedy nejen o příspěvek k hospodářským a sociálním 

dějinám, k dějinám vědy a techniky, ale i k problematice institucionální historie. 

Z prostudovaných materiálů vysvítá, že předkladatel práce je výborně jazykově vybaven. 

Cenné informace nalezne čtenář ohledně dalších možných archivů a fondů spojených 

s elektrifikací. 

Strukturu práce tvoří několik různě členěných kapitol. V Úvodu (s. 12-47) je kromě 

poněkud netradičně zakomponované problematiky výpadků proudu (blackoutů) ve 20. a 21. 

století, které s tématem práce nijak nesouvisí, vymezena metodologie a metodika zpracování a 

rozbor pramenů a literatury. Následující kapitola Elektrifikace jako nejvýznamnější technicko-

ekonomický a společenský fenomén v Československu mezi dvěma světovými válkami (s. 48-

142) se navzdory svému názvu věnuje vývoji v jednotlivých zemích Evropy a USA, nikoliv 

Československu. Další kapitola nazvaná Elektrifikace jako strategické rozhodnutí ve 

středoevropském prostoru a mladého československého státu – východiska elektrifikace (s. 

143-232) se zabývá problematikou elektrifikačních (elektrizačních) procesů v širokém 

kontextu, zejména před první světovou válkou, resp. vznikem Československé republiky. 

V kapitole Elektrizace v praxi (s. 233-316) je vymezen prostor peripetiím zavádění nového 

zákona do praxe. Závěr (s. 317-328) obsáhle shrnuje výsledky autorova výzkumu. Je zřejmé, 

že autor je problematikou zaujat a že pojal problematiku elektrifikace Československa možná 



až příliš široce. Samozřejmostí je cizojazyčné resumé, seznam těžených pramenů a literatury. 

Kvalitní obrazová příloha prozrazuje, že technické zpracování nečiní autorovi žádné obtíže. 

V úvodu si autor disertace předsevzal následující cíle a úkol: „… cílem mé práce je 

nejen komparace těchto elektrizačních soustav v období mezi dvěma světovými válkami 

zejména v Evropě a v blízkém okolí Republiky československé, ale i historická analýza dosud 

nezachycených vývojových legislativních, provozně-technických (inženýrských), 

organizačně-řídicích (administrativních) a investičních momentů realizace elektrizační 

soustavy v Československu v letech 1918-1938 (s nezbytnými časovými přesahy), která má i 

politickou a strategickou polohu (…) v demokratickém Československu.“ (s. 16) Tyto úkoly 

jsou věcně správné a žádoucí, současně v jejich naplňování lze pokračovat i v další badatelské 

činnosti. Přestože se jedná o obsáhlý rukopis, problematika elektrifikace (či elektrizace) 

Československa v meziválečném období se tímto nevyčerpala. Na tomto základě lze stavět, 

pokračovat a rozšiřovat naše znalosti, zejména pak v konkrétních projevech a obtížích při 

naplňování obsahu zákona o elektrifikaci. 

Ze samotného textu práce je zřejmé, že autor přistupoval k tématu s entuziasmem a se 

znalostí věci. Přínosem jsou kapitoly přehledově pojednávající o elektrifikaci ve vybraných 

evropských zemích (Velká Británie, Francie, Rumunsko, Jugoslávie, Norsko, Švédsko, SSSR, 

Německo, Itálie Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko, USA a Rakousko). V této souvislosti je však 

nutné tuto problematiku vztáhnout přímo k vlastnímu jádru práce – elektrifikaci 

Československa, tedy zaměřit se na to, kde se „tvůrci“ a „otcové“ československé 

elektrifikace inspirovali (např. v Belgii, Francii, Rakousku nebo dalších státech ještě před 

první světovou válkou či po ní), jakých systémů použili a proč či případně jaký systém 

modifikovali. Současně autorem avizovanou, avšak nerealizovanou komparaci elektrizačních 

soustav v jednotlivých evropských zemích a USA nelze nechat na čtenáři.  

Zapojení Československa do existujících a nově vznikajících mezinárodních 

elektrotechnických institucí je v práci výborně ilustrováno. V tomto ohledu jistě 

Československo drželo krok s Evropou. Lze souhlasit s autorovým závěrem, že „projekt 

elektrizace, podpořený základní legislativní úpravou v roce 1919 hned na samém počátku 

existence samostatného Československého státu, byl výsledkem usilovné technické i politické 

práce cca dvou na světové úrovni již vzdělaných a dobře organizovaných generací 

elektrotechniků (a spolupracujících národohospodářů, právníků a politiků), kteří myšlenkově 

vycházeli z budovatelského úsilí věnovaného rozkvětu první Československé demokratické 

republiky. Chtěli pro ni dosáhnout takových úspěchů, jimž se těšili jejich zahraniční 



(techničtí) kolegové a chtěli s nimi dosáhnout rovnocenné odborné – průmyslové i vědecké – 

spolupráce. Patrně v době první republiky není možné objevit stejně významný a na tak 

vysoké odborné úrovni zpracovaný projekt, který byl i prakticky úspěšný a který svým 

výsledkem meziválečnou etapu budování republiky také uzavřel.“ (s. 329) Současně lze 

doplnit, že míra využití elektrického proudu byla ve srovnání se současností podstatně 

omezena, a to na průmyslové a obchodní podniky, městskou dopravu (případně železniční 

dopravu), komunikaci (telefonizaci), instituce a na skupiny obyvatel střední příjmové skupiny. 

I tam představovala elektrifikace většinou žárovku (lustr), případně rádio, jen u vysoko 

příjmových skupin pak i nalezneme další elektrická zařízení. Podle statistik Společnosti 

národů, se kterými oponent pracoval, se Československo z hlediska celkové výroby 

pohybovalo na úrovni Polska a Rakouska, současně „předběhlo“ Španělsko, Nizozemsko i 

Dánsko; v přepočtu na hlavu patřilo Československo do střední Evropy za Německo a 

Rakousko, avšak před Maďarsko a Polsko.    

Přestože autor uvádí řadu odkazů v poznámkovém aparátu, zejména na fond 

ministerstvo veřejných prací, bohužel z něho neuvádí žádné citace. Právě v těchto citátech lze 

často nalézt zajímavé dobové hodnocení, oživení textu apod. Oponentovi je známo např. ze 

zpráv živnostenských inspektorů, že elektrifikace zdaleka neprobíhala bez potíží a přímočaře, 

ale že nerovnoměrné dodávky elektrického proudu stejně jako jeho cena vedly k dočasnému 

útlumu v polovině dvacátých let.  

Pokud by se práce měla publikovat, za což se autor posudku přimlouvá, mělo by dojít 

vzhledem k názvu práce a jejímu zaměření k některým úpravám. Předně problematice 

elektrifikace v 19. století a období před první světovou válkou je věnována až přílišná 

pozornost. Stejně tak nutno vzít v úvahu, že elektrizační zákon už byl v literatuře několikrát 

rozebrán (např. M. Efmertová). Redukci zasluhuje také poznámkový aparát, ať již se jedná o 

výčty prací často bez vazby na pojednávanou problematiku, nebo přehledy sjezdů (pozn. 575). 

Stejně tak rozsáhlé citace zákona o elektrizaci (s. 196-198) a dalších materiálů je nutné dát do 

přílohy. Tím by se poznámkovému aparátu odlehčilo. Oponent chápe, že v řadě případů 

doktorand usiloval o veškeré uvedení literatury či bibliografie jednotlivých badatelů. Stejně 

tak by bylo žádoucí již jednou plně citované odkazy uvádět v dalším již ve zkrácené podobě. 

V textu uváděné dlouhé výčty (164-166, 239-243) by bylo také vhodnější s ohledem na 

čtenáře dát do přílohy a v textu jen uvést např. stručným či zkráceně. Uvádění dlouhých 

pasáží citátů přes dvě strany by bylo vhodné zkrátit a v příloze pak uvést v plném znění.  



Rozhodně by bylo žádoucí a vhodné uvést alespoň taxonomicky výčet problémů, se 

kterými se československá elektrifikace potýkala od všech zúčastněných institucí a korporací 

včetně státu. V poznámce č. 373 vylíčené úsilí o spolupráci evropských národů nutno 

upřesnit, že se nejednalo bilaterální snahy, ale o naplňování úlohy Společnosti národů a 

garance německo-francouzské a německo-belgické hranice velmocemi v souvislosti se 

zrovnoprávněním postavení Německa. Jiných států se netýkaly, resp. jen nezávaznou 

arbitrážní formou (československo-německé a polsko-německé). Většina poznámky č. 421 se 

vztahuje k jiné části textu. 

Práce disponuje obsáhlým a zasvěceným závěrem, byť není zvykem, aby integrální 

součástí závěru byl dlouhý výčet a tabulka, které text zbytečně atomizují. Z drobných 

připomínek věcně správně uvádět Nizozemsko a nikoliv Holandsko, SSSR a nikoliv Rusko. 

Když se zmiňuje Irsko, nutno dodat, zda se jedná o samostatný stát či součást Velké Británie.  

 Nekonvenčně pojatý seznam pramenů a literatury s odkazem na již v poznámkách 

citované odkazy bude nutné v publikované verzi standardně upravit, tedy citované práce se 

musí objevit v seznamu na konci práce.  Čtenář nemůže hledat adekvátní literaturu jen 

v poznámkovém aparátu. V seznamu pramenů vypadly u Archivu hl. m. Prahy, Archivu AV 

ČR a Archivu NTM studované fondy, stejně jako soupis Státních okresních archivů. Názvy 

tabulek jsou netradičně uváděny pod nimi. 

Uvedené připomínky nikterak nesnižují vysokou úroveň zpracování, ale mají 

podtrhnout význam disertace i pro případné publikování. 

 

Práce jednoznačně splňuje požadavky standardně kladené na disertační práci, a proto 

práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji klasifikaci prospěl. 

 

Praha, 24. května 2016 

       Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 

        ÚHSD FF UK 


